ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Be Social Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5. Adószám:
24239482241, Cg. szám: 01-09-997245) által fejlesztett és a Facebook által
üzemeltett Facebook Nyertes (socialwinner.besocial.hu) alkalmazás (üzleti
integráció) adatkezelési folyamatai:
Az adatkezelés célja az Érintettek a Facebook oldalon, saját Business fiókjukhoz
csatolt, Business Facebook oldalon szervezett nyereményjátékok nyerteseinek
meghatározása a Social Winner alkalmazás segítségével. Ez alapján az adatkezelés
célja az alkalmazás használata, amely során az alkalmazás (üzleti integráció) a
sorsoláshoz szükséges felhasználói adatokat a Facebook alkalmazásából lekérdezi,
azokat az alkalmazás felületén ideiglenesen megjeleníti, de ezeket az adatokat
semmilyen formában nem tárolja.
– érintettek köre: azon Facebook felhasználók, akik igénybe szeretnék venni az
alkalmazást (üzleti integráció), illetve azon Facebook felhasználók köre, akik az adott
Business Facebook oldalon a nyereményjátékban részt vett.
– adatok köre: Facebook user app ID – munkamenet beazonosítás céljából
– tárolt adatok: nem történik adattárolás
– adattovábbítás: nem történik adattovábbítás
Felhasználási feltételek és lépések:
az alkalmazás első használatakor a belépés Facebook azonosítás gombra
kattintással történik, amely során a Facebook felhasználónak engedélyeznie kell az
alkalmazást a Facebook felületén megjelenő ablak segítségével, ahol elérhető az
alkalmazás adatvédelmi tájékoztatója és felhasználási feltételei.
Az engedélyezés folyamata alatt a Facebook felhasználónak a Facebook felületén
megjelenő utasításokat kell követnie (pl. a megfelelő Business Facebook oldalakhoz
való engedélyek megadása).
Az engedélyezés folyamata után a Facebook visszairányítja a felhasználót az általa
kezelt oldalak lista nézetoldalra.

Az engedélyezett oldalak közül kiválasztható, mely oldalon szándékozik sorsolást
végezni a „Tovább az oldal bejegyzéseihez” gombra kattintva listázhatóak az adott
oldal bejegyzései, és végezhető el a sorsolás az ott leírt folyamatokat követve.
Abban az esetben, ha az adott Facebook felhasználó exportot húz az általa kezelt
business oldal egyik Facebook bejegyzésének likeolói és/vagy kommentelői közül,
az adott Facebook felhasználó felelősséget vállal az általa gyűjtött adatok
biztonságáért. Ezen adatokért a Be Social Kft. nem vállal felelősséget.
A „Nyertes sorsolása” gomb megnyomása során a kiválasztott reakciók szerint az
alkalmazás véletlenszerűen kiválaszt megadott számú „nyertes(eke)t”, használva a
„játékos(ok)” Facebook oldalon megadott profilképét és nevét.
A Be Social Kft. sem a „nyertes(ek)”, sem a „játékosok” adatait nem tárolja.
Az alkalmazás használata során további al-adatfeldolgozónak minősül a Facebook
Inc., amely alkalmazás önálló adatkezelése szerint vállal adatbiztonsági felelősséget.

